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ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครู สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าปี 256๒ จ้านวน ๔๒ เรื่อง 
ผลงานวิจัยของครู ปกีารศกึษา 256๒ มีจ้านวน 42 เรื่อง ดังนี้ 
สรุป     1 วิจัยในช้ันเรียน  จ ำนวน     ……31……. เรื่อง 
 2 วิจัยเชิงลึก        จ ำนน     …14…..เรื่อง 
 3. กำรได้รับกำรเผยแพร่ ………42……….เรื่อง 
  3.1 ระดับอศจ………3…..เรื่อง 
  3.2 ระดับภำค………1…..เรื่อง 
  3.3 ระดับชำติ………4…..เรื่อง 
  3.4  ระดับนำนำชำติ …1…เรื่อง 
วิจัยครู เชิงลึกเฉพาะด้าน สาขา 

ล ำดับที่ ชื่อเร่ือง ผู้จัดท ำ 
ระดับกำร
เผยแพร่ 

1 

กำรศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรให้
อำกำศด้วย Diffuser ท่ีมีผลต่อคุณภำพน้ ำ
และผลิผลิตของกุ้งขำวแวนนำไมในบ่อผ้ำใบ 
ขนำด 15 เมตร 

นำงกฤษณี       วงศ์วุฒิวัตน์ 
นำยศักดำ        วงศ์วุฒิวัตน์ 
นำยสุทธิพงษ์      สิริพร 
นำยพิมำน       เหลำะเหม 

ระดับชาติ 
สถำบัน 

2 
 

กำรศึกษำประสิทธิภำพระบบน้ ำหมุนเวียน
ในกำรอนุบำลลูกกุ้งข่ำวแวนนำไม  

นำยอภิรักษ์      จันทวงศ์ 
นำงพัชริดำ       ข ำขจร 
นำยศักดำ         วงศ์วุฒิวัฒน ์
นำยกฤษณะ        ชูระหมำน 

ระดับชาติ 
สถำบัน 

3 
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Apirak Chanthawong, 
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Yaowalak Kamkum,  Tripumin  
Tritrishual, Jutarat Kocharat, 
Chutima Wangbenmud 

ระดับ
นานาชาติ 
ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ 

4 ประสิทธิของสำหร่ำยหำงกระรอกในกำร
บ ำบัดน้ ำท้ิงจำกกำรเล้ียงปลำดุกรัสเซีย 

นำยประทีป      สองแก้ว 
สถำนศึกษำ 

5 กำรศึกษำควำมเข้มของสำรสกัดจำกใบ
สำบเสือท่ีมีผลต่อกำรยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
วิบริโอ (Vibio parahaemolyticus) 

นำงกรวิกำ  ศรีวัฒนวรัญญ ู
สถำนศึกษำ 
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6 กำรท ำผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลำใส้ลำวำรสแกง
ไทย 

นำงพรเพญ็     อำสนศักดิ์ 
สถำนศึกษำ 

7 กำรศึกษำกำรอนุบำลลูกกุ้งก้ำมกรำมด้วย
อำหำรสูตรต่ำงกัน 

นำงสำวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ 
นำงประมุข เอี้ยวสุข 

นำงสำววัลภำ ชีวำภิสัณห์ 

สถำนศึกษำ 
จังหวัด 

8 จุลินทรีย์ อี.เอ็ม. และกำรใช้ประโยชน์น้ ำ
หมักชีวภำพอเนกประสงค์กำรเล้ียงปลำดุก
ในท่อซีเมนต์แบบครัวเรือน 

นำยชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว 
 

สถำนศึกษำ 

9 กำรใช้วัสดุเศษเหลือหัวปลำกะตักต้มตำก
แห้งท ำเป็นผลิตภัณฑ์ 

นำงพรเพญ็ อำสนศักดิ์ 
นำงสำวสุธำสินี คงทอง 

สถำนศึกษำ 

10 กำรเล้ียงไรน้ ำนำงฟ้ำสิรินธรด้วยคอลเรลลำ
จำกน้ ำท้ิงโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ 

นำงมลฤดี พิชัยยุทธ์ 
 

สถำนศึกษำ 

11 กำรผลิตไส้อั่วปลำไขมันต่ ำ นำงสำวสุธำสินี คงทอง สถำนศึกษำ 
 

12 กำรท ำผลิตภัณฑ์ข้ำวพองซีฟู้ดรสแกงไทย นำงพรเพญ็ อำสนศักดิ์ 
นำงสำวสุธำสินี  คงทอง 

สถำนศึกษำ 
ระดับภาค 

13 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรบ ำบัดน้ ำแบบ
ชีวภำพในระบบน้ ำหมุนเวียนเพื่อกำรอนุบำล
กุ้งขำว แวนนำไม 

นำงพัชริดำ ข ำขจร 
นำยอภิรักษ์ จันทวงค์ 
นำงกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน ์
นำยพิมำน เหลำะเหม 

ระดับชาติ 

14 กำรศึกษำประสิทธิภำพของระบบกำรบ ำบัด
สำรประกอบไนโตรเจนในกำรอนุบำลกุ้งขำว
แวนนำไม 

นำยอภิรักษ์ จันทวงค์ 
นำงพัชริดำ ข ำขจร 
น ส. เยำวลักษณ์ แกมกุม 

ระดับชาติ 
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ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครู สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าปี 256๒ จ้านวน ๔๒ เรื่อง 
 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

๑ ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรบ ำบัดน้ ำแบบ
ชีวภำพประยุกต์ในระบบน้ ำหมุนเวียนเพ่ือกำร
อนุบำลกุ้งขำวแวนนำไม (Penaeus vannamei) 

นำงพัชริดำ ข ำขจร 
นำยอภิรักษ์ จัทวงศ ์
นำงกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์  
นำยพิมำน เหลำะเหม 

ระดับชาติ 

๒ กำรศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรให้อำกำศ
ด้วย Diffuser ที่มีผลต่อคุณภำพน้ ำและผลิผลิต
ของกุ้งขำวแวนนำไมในบ่อผ้ำใบ ขนำด 15 เมตร 

นำงกฤษณี       วงศ์วุฒิวัตน์ 
นำยศักดำ        วงศ์วุฒิวัตน์ 
นำยสุทธิพงษ์      สิริพร 
นำยพิมำน       เหลำะเหม 

ระดับชาติ 

๓ กำรท ำผลิตภัณฑ์ข้ำวพองซีฟู๊ดรสแกงไทย นำงวันเพ็ญ อำสนศักด์ิ สถำนศึกษำ 
๔ ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีคุณภำพกำร

สอนผู้สอน วิชำกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ โดยกำรท ำ
แห้ง รหัสวิชำ ๒๖๐๒-๒๑๐๑  

นำงสำวธนกร ห้อยห้อง สถำนศึกษำ 

๕ กำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีววิทยำ
ของปลำโดยใช้ ก ำร วิจั ย เป็นฐำน รูปแบบ 
Research – Based Learning (RBL) 

นำงวัลภำ ชีวำภิสัณห์  สถำนศึกษำ 

๖ กำรส่งเสริมเจตคติในกำรส่งงำนของนักเรียนชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ปีที่ ๓ สำขำงำน
แปรรูปสัตว์น้ ำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

นำงสำวสุธำสินี คงทอง สถำนศึกษำ 

๗ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2/1 วิชำงำนเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 3 

นำยธำฎำ ศิณโส สถำนศึกษำ 

๘ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนวิชำกำรเลี้ยงกุ้ง ระดับ ปวช.3 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

นำยสมชำติ ชูมำก สถำนศึกษำ 

๙ กำรแก้ปัญหำผู้เรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำนค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษรำยวิชำกำรวิเครำะห์และควบคุม
คุณภำพน้ ำของนักศึกษำระดับ 

ประทีป สองแก้ว สถำนศึกษำ 
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ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.1)   
๑๐ กำรศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู ้

วิชำ กำรเพำะขยำยพันธ์ุไม้น้ ำ ของนักเรียน 
ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ ๒ ภำค
เรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

นำยฉัตรชัย ซ้ำยเกลี้ยง สถำนศึกษำ 

๑๑ กำรผลิตไส้อั่วปลำไขมันต่ ำ นำงสุธำสินี คงทอง สถำนศึกษำ 
๑๒ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน

ระดับชั้น ปวช.2 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตวืน้ ำ ที่
ลงทะเบียนเรียน วิชำสิ่งแวดล้อมในงำนเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 

นำยสันติธรรม เทพฉิม สถำนศึกษำ 

๑๓ กำรเลี้ยงไรน้ ำนำงฟ้ำสิรินทรด้วยคลอเรลลำจำก
น้ ำท้ิงโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ 

นำงมลฤดี พิชัยยุทธ์ สถำนศึกษำ 

๑๔ กำรพัฒนำแบบกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือกำร
เรียนรู้ วิชำสถิติและกำรวำงแผนกำรทอลองทำง
กำรเกษตร L.E. เรื่องวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต
แบบแจกแจงควำมถ่ีด้วยเครื่องคิดเลข (ธรรมดำ) 
ส ำหรับนักศึกษำระดับปวส.1/3 สำขำวิชำ
เพำะเลี้ยงสัตว์ 

นำงเยำวมำลย์ ดิษโสภำ สถำนศึกษำ 

๑๕ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพ
กำรสอน รหัสวิชำ 300-1101 วิชำภำษไทยเพ่ือ
กำรสื่อสำรในงำนอำชีพ วิทยำลัยประมงติณสูลำ
นนท์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำงอวยพร ปัณวรรณ์ สถำนศึกษำ 

๑๖ กำรบวกและกำรลบจ ำนวนเต็ม ระดับชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 วิทยำลัยประมง
ติณสูลำนนท์ 

นำยณรงค์ศักด์ิ ปัณวรรณ ์ สถำนศึกษำ 

๑๗ กำรศึกษำกำรอนุบำลลูกกุง้ก้ำมกรำมด้วยอำหำร
สูตรต่ำงกัน 

นำงสำวปิยรัตน์ เพชรรัตน์  
นำงประมุข เอี้ยวสุข 
นำงสำววัลภำ ชีวำภิสัณห์ 

ระดับภำค 

๑๘ จุลินทรีย์ อี. เอ็ม. และกำรใช้ประโยชน์น้ ำหมัก
ชีวภำพอเนกประสงค์กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อดุกใน
ท่อซีเมนต์แบบครัวเรือน 

นำยชูศักด์ิ ทองแกมแก้ว สถำนศึกษำ 

๑๙ 
กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือหัวปลำกะตักต้ม
ตำกแห้งท ำเป็นผลิตภัณฑ์ 

นำงพรเพ็ญ อำสนศักด์ิ สถำนศึกษำ 
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๒๐ 
ศึกษำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมกำร
มีสัมมำคำรวะของนักศึกษำชั้น ปวส.1/5 สำขำ
แปรรูปสัตว์น้ ำ ที่ลงทะเบียนในรำยวิชำกำรเมือง 

นำยสุธี บัวหนู สถำนศึกษำ 

 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

๒๑ 
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพ
กำรสอน วิชำ เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเบื้องต้น ภำคเรียน
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำงสำวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ สถำนศึกษำ 

๒๒ 
กำรใช้สมุดค ำศัพท์เสริมทักษะกำรอ่ำนวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประมง (2000-1227) ส ำหรับ
นักเรียนประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่3 

นำงรัฐกำนต์ เชื้อแหลม สถำนศึกษำ 

๒๓ 
กำรปรับพฤติกรรมกำรเรียนในชั้นเรียนและกำรส่ง
งำน 

นำยประยูร เฉิดฉ้ิม สถำนศึกษำ 

๒๔ 

กำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษของนักศึกษำ
ชั้น ปวส.1/6 สำขำวิชำกำรเดินเรือด้วยวิธีแสดง
บทบำทสมมุติ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรทำงธุรกิจและสังคม ในภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2562 

นำงสำวเอมอร สว่ำงพงศ์ สถำนศึกษำ 

๒๕ 
ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอน
ของผู้สอน รำยวิชำกำรจัดกำรโรงงำนแปรรูปสัตว์
น้ ำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

นำงสุปรำณีย์ ธัญญรัตน์ สถำนศึกษำ 

๒๖ 
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อ
คุณภำพกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ธุรกจิและบริกำร 
(20000-1404)ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำงเยำวมำลย์ ดิษโสภำ สถำนศึกษำ 

๒๗ กำรศึกษำควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำกใบสำบเสือ
ที่มีผลต่อกำรยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio 
parahaemolyticus) ในกุ้งขำว 

นำงกรวิกำ ศรีวัฒนวรัญญู สถำนศึกษำ 

๒๘ กำรท ำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลำไสล้ำวำรสแกงไทย นำงพรเพ็ญ อำสนศักด์ิ 
นำงสำวสุธำสินี คงทอง 

สถำนศึกษำ 

๒๙ ประสิทธิภำพของสำหร่ำยหำงกระรอกในกำรบ ำบัด
น้ ำท้ิงจำกกำรเลี้ยงปลำดุกรัสเซีย 

นำยประทีป สองแก้ว สถำนศึกษำ 

๓๐ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อ
คุณภำพกำรสอนวิชำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับประมง 
(3601-2144)ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำยกรีฑำ ดิษโสภำ สถำนศึกษำ 

๓๑ กำรใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหำทักษะกำรใช้
แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ ชั้นปีที่ 3 รำยวิชำกำรประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงำนอำชีพประมง 

นำงเยำวดี รุ่งเรือง สถำนศึกษำ 
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๓๒ กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตโดยกำรใช้
กิจกรรมกำรทดลองร่วมกับเทคนิคกำรใช้ค ำถำม
และเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียน ปวช.1 
สำขำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2562 

นำงสำวเยำวลักษณ์ แกมกุม สถำนศึกษำ 

๓๓ กำรพัฒนำทักษะกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Search 
Engine ของนักศึกษำชั้น ปวช.3/4 สำขำวิชำ
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโครงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำชนบท (อศ.กช.)ภำคเรียนที่ 2/2562 

นำยพงษ์พิศำล กังสังข์ สถำนศึกษำ 

๓๔ ประสิทธิภำพระบบน้ ำหมุนเวียนในกำร
อนุบำลกุ้งขำวแวนนำไม  
(Penaeus vannamei)  

นำยอภิรักษ์ จันทวงศ์ 
นำงพัชริดำ ข ำขจร 
นำยศักดำ วงศ์วุฒิวัฒน ์
นำงกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน ์

ระดับชำติ 

๓๕ กำรปรับพฤติกรรมกำรเรียนในช้ันเรียนและ
กำรส่งงำน 

นำยประยูร เฉิดฉิ้ม สถำนศึกษำ 

๓๖ ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพ
กำรสอนของผู้สอนรำยวิชำกำรจัดกำร
โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ วิทยำลัยประมงติณสู
ลำนนท์ ปีกำรกำรศึกษำ 2562 

นำงสุปรำณีย์ ธัญญรัตน ์ สถำนศึกษำ 

๓๗ ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพ
กำรสอนของผู้สอนรำยวิชำโครงกำร รหัส
วิชำ 2602-8501 วิทยำลัยประมงติณสูลำ
นนท์  

นำงสำวธนกร ห้วยห้อง สถำนศึกษำ 

๓๘ โครงกำรผลิตพรรณไม้น้ ำเศรษฐกิจ รหัสวิชำ 
(20601-2109) ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2562 

นำงสำวลักธพรรณ ศรี
สุวรรณ 

สถำนศึกษำ 

๓๙ กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนให้มีควำม
รับผิดชอบของนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช.1 สำขำวิชำ
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ ท่ีเรียนวิชำกำรผลิตพรรณ
ไม้น้ ำเศรษฐกิจ รหัส20601- 2102 ภำค
เรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำยฉัตรชัย ซ้ำยเกล้ียง สถำนศึกษำ 
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ล ำดับ ช่ือเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำร
เผยแพร่ 

๔๐ กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่ำนเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม Google Site รำยวิชำ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรทำงธุรกิจและ
สังคม รหัสวิชำ 3000-1201 ส ำหรับ
นักศึกษำ ระดับ ปวส.1 สำขำวิชำเพำะเล้ียง
สัตว์น้ ำ และสำขำวิชำแปรรูปสัตว์น้ ำ ภำค
เรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

นำงสำวเอมอร สว่ำงพงศ์ สถำนศึกษำ 

๔๑ กำรใช้แอพพลิเคชัน Echo-VE ในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจในงำนอำชีพ (3000-
1208) ของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 

นำงรัฐกำนต์ เช้ือแหลม สถำนศึกษำ 

๔๒ กำรศึกษำพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.1/2 สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์ ในกำรไม่
ส่งงำน/กำรบ้ำน 

นำยไมตรี บุญสนอง สถำนศึกษำ 

 

 

 

 


